
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.2

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - spolupráce 
s UJEP Ústí nad Labem v roce 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Fond Ústeckého kraje - OKH 

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

členové pracovní skupiny k Fondu Ústeckého kraje 

Dne: 3. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.2-1 Název: bod 6.2 priloha 1.pdf Rámcová smlouva o spolupráci 
včetně dodatku č. 1 - 3 U

6.2-2 Název: bod 6.2 priloha 2.pdf Žádosti o poskytnutí dotace - ZÚK U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje v čl. 
4 odst. 4.5 ve věci podílu dotace na celkových uznatelných nákladech u projektu č. 9 předloženého v části 
B) tohoto usnesení
2. vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci překročení maximální výše poskytnutých finančních prostředků 
neinvestičních dotací u
žádostí č. 3), 4), 6), 8), 9), 10) v části B) tohoto usnesení



3. vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.6 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů u žádostí č. 3), 7), 8) v části B) 
tohoto
usnesení

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou 
Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na základě předložených žádostí 
uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na tyto projekty:

1. Forpolis
částka: 400.000,- Kč

2. Gaudeamus 2020
částka: 300.000,- Kč

3. Podpora studentů FZS
částka: 2.000.000,- Kč
osobní náklady: 77,83 % z celkových nákladů projektu

4. Edukace jako nástroj prevence sociální exkluze v ÚK
částka: 1.000.000,- Kč

5. Den vědy a umění
částka: 300.000,- Kč

6. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 1.100.000,- Kč

7. Internacionalizace vědy a výzkumu na UJEP
částka: 300.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu

8. Podpora mladých vědců na UJEP
částka: 1.000.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu

9. Vyšší stipendia Ph.D. studentů
částka: 2.100.000,- Kč
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

10. Podpora univerzitního sportu
částka: 535.000,- Kč



Důvodová zpráva:
Tímto tedy předkládáme návrh na poskytnutí finančních dotací k podaným žádostem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v souvislosti s Rámcovou smlouvou o regionální spolupráci, která byla
uzavřena dne 30. 3. 2017.
Smlouva byla změněna již třemi dodatky, které jsou, včetně smlouvy, uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Dodatek č. 3 byl uzavřen z důvodu navýšení finančních prostředků pro následující období a to na celkovou 
částku podpory ve výši 13 mil. Kč. Předložené projekty jsou podpořeny částkou 10 mil. Kč, a další 3 mil. Kč 
budou použity na podporu rozvoje digitální platformy PORTABO, kterou UJEP buduje ve spolupráci s 
Ústeckým krajem a dalšími partnery.

Dotace byly předjednány v Pracovní skupině k Fondu Ústeckého kraje dne 3. 2. 2020 a v Radě Ústeckého 
kraje dne 19. 2. 2020 a takto doporučeny ke schválení zastupitelstvu.
----------------------------------------------
Podíl dotace na celkových nákladech:
V souladu s ustanovením čl. 4, odst. 4.5 Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci
Fondu Ústeckého kraje (dále jen "Zásady") doporučujeme stanovit podíl dotace na celkových nákladech
individuálně u projektů:
části usnesení B) - projekt 9
U všech ostatních projektů nepřesahuje podíl dotace na celkových nákladech hranici 70%.

Výjimka - osobní náklady:
V rámci tohoto bodu předkládáme výjimku v čl. 4 odst. 4.6 ve věci maximální výše osobních nákladů u
projektů:
část usnesení B) projekt - 3, 7, 8

Vyjímka - Maximální výše dotace v případě neinvestiční dotace
Další výjimka se týká čl. 4 odst. 4.5 - překročení horní hranice neinvestičních dotací u projektů: 3,4,6,8,9,10 v 
části B) tohoto usnesení.

Rada Ústeckého kraje již v rámci spolupráce s UJEP na rok 2020 schválila dne 19. 2. 2020 poskytnutí 
podpory těmto projektům:

1. Týden s FŽP v Hraničáři
částka: 50.000,- Kč

2. Cestou přírodovědných a technických oborů
částka: 35.000,- Kč
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

3. Podpora polytechnického vzdělávání
částka: 200.000,- Kč

4. Konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách"
částka: 80.000,- Kč

5. Podpora spolupráce s fakultními školami ÚK
částka: 200.000,- Kč

6. Rozvojový potenciál ÚK IV (výzkum seniorů)
částka: 200.000,- Kč

7. Dlouhodobá podpora absolventů - přínos pro Alma mater a region III
částka: 200.000,- Kč

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)



Schvalovací cesta:

1 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
25.2.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 20. 2. 2020


